Privacyverklaring Perishtè
Perishtè, gevestigd aan 5014 GE Ringbaan-Oost 307 te Tilburg, is verantwoordelijk voor de
verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Persoonsgegevens die wij verwerken
Perishtè verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens
die wij verwerken:
Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, foto’s,
betaalkaartgegevens en/of bankgegevens, geboortedatum/leeftijd, gegevens over het social
media account (Facebook/Instagram) en/of website en huidige functie en/of naam van de
werkgever.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoek ers
die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen
echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan
betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er
gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van
overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over
een minderjarige, neem dan contact met ons op via welcome@perishte.nl, dan verwijderen wij
deze informatie.
Perishtè neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Doelen waarvoor wij uw gegevens (kunnen) verwerken
Perishtè verwerkt persoonsgegevens in de uitvoering van de overeenkomst, wanneer zij
daarvoor toestemming heeft gekregen of op basis van een gerechtvaardigd belang. Perishtè kan
uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doelen:







Om onze diensten uit te kunnen voeren;
Om contact met u op te kunnen nemen in verband met een eventuele toekomstige
samenwerking of omdat u contact heeft gezocht met Perishtè of ter afwikkeling van een
(social media) winactie;
Voor het afhandelen van betalingen;
U te informeren over wijzigingen van onze diensten;
Perishtè verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals
gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Daarnaast is het mogelijk dat Perishtè persoonsgegevens verwerkt van personen in de uitvoering
van beroep of bedrijf (o.a. ZZP’ers), in de hoedanigheid van vertegenwoordiger van een
opdrachtgever of andere relevante derde partij om de mogelijkheden tot samenwerking te
onderzoeken of om overeenkomsten na te komen.

Bewaartermijn
Perishtè bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Zo worden onder andere uw gegevens verwijderd
anderhalf jaar nadat de betreffende opdracht is uitgevoerd waarvoor uw persoonsgegevens zijn
gebruikt.
Delen van persoonsgegevens met derden
Perishtè verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is
voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met
bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst
om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
Cookies
Perishtè gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Perishtè en heeft u het
recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om
de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander,
door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming
of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar welcome@perishte.nl.
Perishtè wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de
nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Perishtè neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde
wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er
aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via
welcome@perishte.nl
Wijzigen van deze privacyverklaring
Perishtè kan wijzigingen in haar privacyverklaring aanbrengen. De meest recente versie kunt u
vinden op de website van Perishtè.

